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Matematikbiennalen är en mötesplats för verksamma lärare, skolledare, forskare, lärar
utbildare och andra matematikintresserade. Under dessa två mötesdagar ges du möjlighet 
till såväl nätverkande, kompetensutveckling som att vara med och påverka framtidens 
matematikundervisning. Som deltagare får du ta del av cirka 200 olika programpunkter 
och möta närmare 100 idé och informationsutställare. Utöver programmet har du också 
möjlighet att vara med på biennalens festmiddag under kvällen den första konferensdagen.

Temat för Matematikbiennalen är H ållbar matematikundervisning – hållbart för eleverna, 
lärarna, samhället och framtiden. 

Till Matematikbiennalen finns även möjlighet att skicka in bidrag till såväl föreläsningar, 
workshops, kollegor emellan och idéutställningar. 

På en Föreläsning finns möjlighet att i föreläsningsform dela med sig av forskning, projekt 
eller utvecklingsarbeten från alla stadier – förskola till högskola. 

Den som organiserar en Workshop förväntas involvera deltagarna i någon form av praktiska 
övningar.

Har du en fråga, ett projekt eller utvecklingsarbete som du vill få möjlighet att diskutera med 
andra matematiklärare från hela Sverige? På Kollegor emellan finns denna möjlighet. 

En Idéutställning är en möjlighet att dela med sig av och visa upp utvecklingsarbeten, projekt 
och undervisningsidéer från alla stadier – förskola till högskola. En idéutställning innebär en 
”illustrativ utställning” på en yta ca 4x4 meter.

Håll utkik på Lnu.se/matematikbiennalen när intresseanmälan och registrering öppnar!
• Anmälan för föreläsare öppnar våren 2019.
• Anmälan för utställare öppnar våren 2019.
• Anmälan för deltagare öppnar hösten 2019.

Mer information

Läs mer på:  
Lnu.se/matematikbiennalen

Hanna Palmér, 
programsamordnare av 
Matematikbiennalen 2020, 
hanna.palmer@lnu.se

Matematikbiennalen 16–17 januari 2020
Ma tematikbiennalen, ett av Sveriges största möten med  
cirka 3 000 deltagare, kommer till Växjö nästa år. 
Linnéuniversitetet är värd och kommer hålla biennalen i sina lokaler  
i Växjö den 16–17 januari 2020.
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